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Verantwoording

T oen op 8 december 1941 de oorlog in de Pacific uitbrak, was 
ik vijftien en zat in de derde klas van de HBS. Zoals veel meis-

jes van mijn leeftijd hield ik een dagboek bij. Dat borg ik steeds 
zorgvuldig weg, opdat mijn oudere zus en broer er niet in zouden 
snuffelen en mij plagen om de één of andere ontboezeming. 
Plagen was is ons gezin met zes kinderen, in leeftijd variërend van 
achttien tot vijf jaar, een gebruikelijke omgangsvorm, maar nie-
mand wilde er graag het mikpunt van zijn.

Wanneer precies ik met mijn ‘oorlogsdagboek’ begonnen ben, her-
inner ik me niet. Toen Java door de Japanners werd bezet, begin 
maart 1942, had ik al heel wat geschreven; sindsdien groeide de 
stapel schoolschriften waarin ik de gebeurtenissen bijhield, gesta-
dig. Ik noteerde nauwgezet wat er elke dag werd gemeld aan oor-
logsverrichtingen, de geruchten die de ronde deden, en mijn eigen 
commentaar erop. Daar na de bezetting de scholen waren geslo-
ten, had ik alle tijd om te schrijven.
In oktober 1942 werd ons gezin geïnterneerd in een ‘bescher-
mingswijk’. Mijn vader was inmiddels als militair geïnterneerd in 
een krijgsgevangenenkamp in Soerabaja. Mijn zeventienjarige 
broer was weggevoerd naar een ‘werkkamp voor burgers’ op Oost-
Java.
Wij woonden nog niet lang in het ‘vrouwenkamp’ – nog vrij com-
fortabel in een stenen huis – toen mijn moeder opgewonden naar 
me toe kwam. ‘Riet, waar is je dagboek? Dat moet onmiddellijk 
vernietigd worden!’
Wat bleek het geval te zijn? Bij een huiszoeking in onze wijk had-
den Japanse soldaten het dagboek van een meisje van mijn leef-
tijd gevonden en in beslag genomen. Het was bekend, dat het 
houden van dagboeken verboden was. De moeder van het meisje 
was meegevoerd naar het kantoor van de Kenpeitai1, daar onder-
vraagd en gemarteld.

1  Japanse veiligheidspolitie, meestal kortweg ‘Kenpei’ genoemd
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Natuurlijk moest mijn dagboek verdwijnen, voordat de Jappen 
het zouden vinden. Hoewel ik het vreselijk vond, aarzelde ik geen 
ogenblik met het te voorschijn te halen. Stel je voor, mijn moeder 
gemarteld door de Jappen!
Maar het vernietigen van een hele stapel volgeschreven schriften 
bleek niet eenvoudig. We begonnen met ze te verbranden, maar 
de rook en wegwaaiende verkoolde papiersnippers konden de arg-
waan van buren opwekken. Wie weet, zou iemand ons verraden… 
Ik bedacht toen, de schriften in heel kleine snippers gescheurd, 
door de wc te trekken. Dat ging goed. Pas toen het laatste schrift 
met veel water was doorgespoeld, bleek de afvoer verstopt te zijn. 
De toekang2 die na veel moeite onzerzijds de wc kwam repareren, 
constateerde met verbazing, dat er in de afvoer ‘terlaloe banjak 
karoe-kartoe’3 zat.

Het gevaar was geweken. Ik schreef gedurende de oorlogsjaren 
geen dagboek meer. Wel maakte ik gedichtjes en tekeningen, 
totdat ook die bezigheid door mijn gestadig toenemende zwakte 
‘vanzelf’ ophield.
Toen na de capitulatie van Japan de contacten met de familie in 
Holland werden hersteld, vroeg mijn moeder mij of ik een verslag 
van onze kamp tijd zou willen schrijven om naar Holland te sturen. 
Zij willen natuurlijk graag weten, wat wij hier hebben meegemaakt.’ 
Dat wilde ik wel. Ik ging meteen nieuwe schriften kopen in de stad 
– we konden toen vrij het kamp uit en winkelen in Semarang – en 
ging aan het schrijven. Ik voltooide het verslag, toen wij – inmid-
dels geëvacueerd uit het Lampersarikamp – tijdelijk in een huis op 
Tjandi woonden, wachtend op definitieve evacuatie weg van Java, 
waar de Merdeka4-strijd was ontbrand. Daarna heb ik een nieuw 
dagboek bijgehouden, van de naoorlogse periode in Azië en de 
‘repatriëring’ naar Nederland.
In Holland aangekomen, merkte ik al gauw dat de familie helemaal 
niet zo geïnteresseerd was in onze oorlogservaringen. Zij waren 
nog vol van hun ‘hongerwinter’. Wij, ex-kolonialen, moesten ons 

2 Loodgieter, alg. werkman
3 heel veel papier
4 vrijheid

zo snel mogelijk aanpassen aan de Nederlandse samenleving. De 
meesten hebben dat gedaan; ik ook.
Ik haalde de twee schriften van het verslag terug. Veertig jaar 
lagen ze, tezamen met mijn dagboeken van de naoorlogse peri-
ode, ergens in een kast of kist. Met elke verhuizing nam ik ze mee, 
maar ik heb ze nooit herlezen. Dat verleden leek voorbij; ik had 
‘Indië’ voorgoed afgeschreven. Dat dacht ik tenminste.
Enkele jaren geleden begon de wens bij me op te komen om 
tòch eens een bezoek te brengen aan Java, mijn geboorteland. 
Dat bezoek vond plaats in 1984. Het was een belevenis van her-
kenning en weerzien, van schaamte over de arrogantie van de 
vooroorlogse Nederlanders, van voorgoed afscheid nemen. Mijn 
geboorteland zou nooit meer mijn land zijn.
Toen ik door omstandigheden vervroegd met pensioen was 
gegaan, haalde ik op een dag de ‘vergeten’ schriften tevoorschijn 
en begon het verslag uit te typen. Het werd gelezen door fami-
lieleden en vrienden, die zich waren gaan interesseren voor het 
oorlogsverleden van de ‘Indische Nederlanders’.
Pas door het lezen van Wim Kans ‘Burmadagboek’5 realiseerde ik 
me, hoezeer na de capitulatie van Japan de Nederlandse ex-krijgs-
gevangenen en hun gezinnen in de steek gelaten zijn door de geal-
lieerden en door hun eigen regering. Velen van hen hebben bijna 
een jaar in Thailand moeten wachten, voordat zij naar Nederland 
konden gaan, voor zover zij niet naar de Indische Archipel terug 
gestuurd werden om deel te nemen aan de ‘politionele acties’. 
Omdat deze naoorlogse ‘misser’ in Nederland nauwelijks bekend 
geworden is, heb ik ook mijn dagboek van de periode na de 
Japanse capitulatie uitgewerkt.

Dit boek bestaat uit drie delen.
Deel 1 bevat mijn verslag van ons verblijf in Kamp Lampersari te 
Semarang en de periode meteen daarna, tijdens de ‘bersiap’6.
Deel 2 bestaat uit een briefwisseling tussen mij en mijn vriendin 

5 Wim Kan, Burmadagboek 1942/1945, De Arbeiderspers, Amsterdam, 
1980

6 De ongeorganiseerde aanvallen van Javaanse benden, voorafgaand aan 
de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd tegen de Nederlanders
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Rina Smit, die in Kamp Ambarawa geïnterneerd was. Met haar toe-
stemming nam ik haar brieven op in dit boek. Het levendige beeld 
dat lange dagboekbrief geeft van de ‘bersiap’-periode, vormt een 
waardevolle aanvulling van mijn verslag.
Deel 3 is mijn dagboek van de reis die ons van Semarang naar 
Nakhonpathom in Thailand bracht, waar wij weer in een kamp 
terecht kwamen, en beschrijft mijn eerste indrukken aldaar.
De verschillende teksten zijn, omwille van de authenticiteit, inte-
graal en met slechts minimale correcties op het taalgebruik in 
deze uitgave samengebracht. Ook de schetsjes zijn origineel; zij 
werden destijds met potlood en op soms gelinieerd papier gete-
kend. Door technische oorzaken komen daarom sommige illustra-
ties in deze uitgave niet volledig en met alle nuances tot hun recht.

Het boek wordt besloten met een terugblik op het verslag en dag-
boek, vijf jaren na de uitwerking ervan. In een ‘Epiloog’ richt ik ten 
slotte mijn blik op de toekomst.

Deel 1

Op Java onder Japanse bezetting
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Het begin

V ier dagen na het uitbreken van de oorlog met Japan op 8 
december 1941, moest mijn vader in militaire dienst als 

reserveofficier bij de Landstorm. Sindsdien is hij alleen nog maar 
nu en dan een weekeinde thuis geweest. Tijdens de inval van de 
Japanners op Java zat hij in Magelang; daar is hij toen ook geïnter-
neerd. Kans om te vechten heeft hij niet gehad, daar Java eigenlijk 
al overgegeven was, toen de eerste Japanner voet aan land zette. 
Onze hoop dat hij, behorend tot het niet actieve leger, wel gauw na 
de overgave thuis zou komen, ging in rook op, toen de landstormers 
half april naar Soerabaja gebracht werden en daar werden gecon-
centreerd in gebouwen met het actieve leger, de politie, stadswacht 
en anderen. Daar heeft mijn moeder hem nog één keer mogen 
bezoeken, toen hij in de Jaarmarkt zat en de ‘Keizer van Nippon’ 
een bezoekdag toestond. Sindsdien heeft geen van ons hem meer 
gezien zolang de Japanse bezetting duurde, want in november 
1942 werd hij afgevoerd naar Thailand met het grootste gedeelte 
van de krijgsgevangenen. Daarvandaan hebben wij in de volgende 
tweeëneenhalf jaar twee briefkaarten met standaardtekst ontvan-
gen. Het laatste jaar ontvingen we niets meer. Niemand wist, waar 
de mannen zaten. Haast niemand geloofde, dat zij van Java weg-
gevoerd waren. Men beweerde, dat ‘Thailand’ de naam van hun 
kamp was. Maar na de oorlog bleek, dat het merendeel van de 
krijgsgevangenen inderdaad van Java weggebracht was.
De eerste oorlogsmaanden was er het ongemak van verduisteren, 
luchtalarmen en dergelijke, maar bombardementen hebben wij 
niet meegemaakt. De capitulatie ging in een snel tempo. Singapore 
viel, de buitenbezittingen werden veroverd, toen was Java aan de 
beurt. Een paar dagen vóór de inval op 1 maart 1942 werden de 
scholen gesloten; die zijn erna niet meer opengegaan. Wij zijn dus 
allemaal blijven steken, Jan in de vierde ik in de derde klas van de 
HBS, Oenke in de zesde klas van de lagere school. Wil had haar 
diploma van de kweekschool nog net gehaald; zij kreeg meteen 
een aanstelling op de christelijke lagere school in Semarang. 
Later, in het kamp, heeft zij nog een poosje les gegeven, totdat 

al het onderwijs verboden werd. Wil heeft thuis steeds les gege-
ven aan Han en Aai, zodat die het nog tot de derde klas gebracht 
hebben. Ik heb nog een paar maanden Engelse les gehad, verder 
niets meer. In het kamp was er geen materiaal en wij hadden geen 
tijd om te leren, omdat we steeds moesten werken.
Op de dag van de inval op Java zaten wij, mijn moeder en de 
zes kinderen, in ons huis in de Genielaan als bijna de enige 
Europeanen. Iedereen vluchtte de bergen in, de burgers maar ook 
het stadsbestuur, de politie en de stadswacht. Wij hadden geen 
auto en niemand die ons vervoer gaf, dus wij bleven. We voelden 
ons niet bepaald gelukkig in de verlaten straat, met branden links 
en rechts. Aan de ene kant stond het station in lichterlaaie en 
tegenover ons huis brandde een kampong tot de grond toe af. 
Achteraf zaten wij toch aan de beste kant, want alle vluchtelingen 
kwamen na een paar dagen zwerven met hangende pootjes terug 
en velen vonden hun huizen leeggehaald door rampokkers1.
De eerste week was de stad als uitgestorven. Tegen het midden 
van de maand kwamen de eerste bezetters. Hun komst ging verge-
zeld van tal van orders, die bekend gemaakt werden via ‘bulletins’, 
daar de Nederlandse krant al verboden was te verschijnen. Eén 
van de eerste dingen die wij moesten doen, was het vervaardigen 
van een Japanse vlag, die van ieder huis moest kunnen wapperen, 
als ‘Nippon’ dat wenste.

1  plunderaars

Vlaggen Uitsteken.

Opdat er, door onduidelijke berichtgeving, over het uit-
steken van de Nipponsche vlag geenerlei misverstand 
besta, zij nog een herhaald:

De Nipponsche regeering eischt het uitsteken van de 
Nipponsche vlag van alle openbare gebouwen, kantoren, 
winkels enz. Aan dit bevel worde nu zonder uitzondering 
voldaan. Wij herinneren nog eens aan de juiste verhou-
dingen: lengte 10, breedte (hoogte) 7, diameter van de 
roode bol 4.2; minimumlengte van de officieele vlag, die 
op feestdagen wordt uitgestoken: één meter.
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Wij woonden toen nog in ons eigen huis en hadden weinig last 
van de Japanners. Af en toe kwamen een paar Japanse militairen 
ons huis binnen. Dan zaten we in angst, mijn moeder vooral. Wij 
kinderen moesten ons dan verstoppen en muisstil zijn, terwijl mijn 
moeder de Japanners te woord stond. Gelukkig vertrokken zij dan 
weer, zonder iets te doen. Wij beschouwden de Japanners als een 
intens gemeen volk en we bleven doodsbenauwd voor hen. We 
konden hen niet verstaan en hun gedrag bleef voor ons onbegrij-
pelijk.

Toen alle militairen achter prikkeldraad zaten, begon de inter-
nering van de burgers. In april werden alle Hollandse gouverne-
mentsambtenaren gevangen genomen als zijnde staatsgevaarlijk. 
Zij zijn op den duur allemaal in Bandoeng terecht gekomen.

Jan is tot begin juli bij ons gebleven. Toen werd hij met de eer-
ste groep burgers, mannen en jongens tussen zeventien en zes-
tig jaar, geïnterneerd. Drie weken heeft hij op Djatingaleh in de 
kazerne gezeten, waar het eten slecht was en de mannen gesla-
gen werden. Gelukkig konden wij hem toen nog wel eens een pak-
ketje brengen. Eind juli werden die mannen naar Kesillir gebracht; 
dat was een afgelegen oord op de oostpunt van Java. Daar zou-
den zij ingezet worden voor ‘kolonisatie’. Iedere maand was er een 
bezoekdag, maar de reis was kostbaar en vermoeiend, hij duurde 
twee dagen. Wil is er een keer geweest om Jan te bezoeken. In 
januari 1943 werden de bezoekdagen afgeschaft; na juni was er 
ook geen postverbinding met Kesillir meer. Na ongeveer ander-
half jaar werd het kamp ‘Kolonisatie Kesillir’ opgeheven; sindsdien 
heeft Jan in Bandoeng geïnterneerd gezeten. Een enkele keer ont-
vingen wij een kaartje van ‘Java C.Q.’; waar dat was, kwamen we 
pas na de oorlog te weten.
Geleidelijk werden alle Hollandse mannen van zeventien jaar en 
ouder opgepakt. Later zijn alle jongens boven veertien jaar uit de 
vrouwenkampen weggehaald; in het laatste oorlogsjaar zijn alle 
jongetjes vanaf 10 jaar nog van hun moeders gescheiden en in 
de mannenkampen ondergebracht. Nog een maand vóór de capi-
tulatie van Japan is een aantal jongens van tien en elf jaar uit het 
kamp waarin wij zaten, weggehaald. Gelukkig was Aai toen pas 
negen, zodat hij tot het laatst bij ons kon blijven.

In oktober 1942 begon de Japanse bezetter met het inrichten van 
vrouwenkampen. Deze werden niet aangekondigd als kampen. 
Alle Hollandse vrouwen die geen mannelijke beschermer hadden, 
dus van wie de mannen al waren opgepakt, zouden door ‘Nippon’ 
worden beschermd in een daarvoor bestemde wijk. Het inder-
haast gevormde comité deed zijn best om een schitterende wijk 
in Semarang uit te zoeken. Maar ‘Nippon’ had lak aan comités 
en stopte ons in de alleroudste achterbuurt van de benedenstad: 
Lampersari en Sompok met twee aangrenzende kampongs, die 
nog door Javanen bewoond werden. Wij behoorden tot de eerste 
groep vrouwen en kinderen die naar deze wijk moesten verhuizen. 
We kwamen terecht in een huisje op Lampersari. We konden niet 
meer dan de helft van onze bezittingen meenemen.

Bekendmaking

HIERBIJ ZIJ U ALLEN MEDEGEDEELD, DAT 
HEDEN, DEN 22STEN (1942) ALLE NEDERLANDSCHE  
B.B.AMBTENAREN EN HOLLANDSCHE AMBTENAREN 
VAN HET NEDERLANDSCH INDISCHE GOUVERNEMENT 
DOOR DEN OPPERBEVELHEBBER VAN HET 
NIPPONSCHE LEGER GEVANGEN WERDEN GENOMEN.

DOCH OP HET VOLK DOEN WIJ HIERBIJ EEN BEROEP 
OM HUN WERKZAAMHEDEN RUSTIG VOORT TE 
ZETTEN EN IN VREDE ALS EERTIJDS TE LEVEN.

ZIJ, DIE ONWARE GERUCHTEN VERSPREIDEN, OF 
ZIJ, DIE DE OPENBARE RUST EN ORDE VERSTOREN, 
OF ANDERMANS GOEDEREN ROOVEN, ONGEACHT 
RAS OF NATIE, WORDEN ONMIDDELLIJK TER DOOD 
VEROORDEELD.

22 APRIL 2602 (1942).
DE OPPERBEVELHEBBER 

VAN HET NIPPONSCHE LEGER.
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De rest bleef achter bij kennissen, die later ook het kamp in moes-
ten. Zo raakten we veel van ons bezit kwijt. Maar overigens was 
het niet zo kwaad. We hadden een keurig huisje met ons zevenen: 
wij als gezin en een alleenstaande dame. We waren inderdaad 
beschermd – de laatste tijd voelden we ons niet zo veilig meer in 
de Genielaan – en we kregen alles gratis. Geldzorgen hebben wij 
dan ook niet gehad gedurende de oorlog. Het was steeds moei-
lijker geworden om rond te komen van de kleine bijstand van de 
firma Hoppenstedt, die ten slotte ook ophield. In de wijk mochten 
we in het begin onze baboes houden maar dat duurde niet lang. 

Eind december arriveerden een paar honderd vrouwen van BPM-
employés uit Oost-Java. Die kwamen uit luxueuze hotels en wer-
den pardoes in de kampong gestopt, terwijl de Javaanse bewoners 

er nog uittrokken. Dat gebeurde 
in de stromende regen; de kam-
pong was modderig en de huis-
jes waren smerig. Niet veel later 
kwamen koelies2 een stevige 
omheining van prikkeldraad en 
gedèk3 om de wijk heen maken. 
Op 13 januari 1943 ging het 
kamp dicht. Er mochten geen 
bedienden meer in; voortaan 
moesten wij alles zelf doen. Dat 
was wat voor ons, verwende 
Indische Nederlanders, die nu 
opeens zelf achter de wastobbe 
moesten.
Er kwamen corveeën, keuken-

dienst, groenteschoonmaak, schrobdienst. Daarnaast was er het 
gewone huishoudelijke werk. Maar het werken wende gauw. Het 
eten dat we kregen, was uitstekend, We zaten allemaal in het-
zelfde schuitje: niemand keek een ander aan als zij de kamer 
dweilde. De dag voordat het kamp dicht ging, moest Hanneke naar 

2  arbeiders
3  gevlochten bamboestrips, waarvan de omheining was gemaakt

het ziekenhuis gebracht 
worden met difterie. Het 
Elisabeth Ziekenhuis lag 
buiten de wijk. Twee weken 
hoorden we niets van haar. 
het kamp was potdicht; een 
medische dienst was er 
niet. Dat waren benauwde 
dagen. Eindelijk kwam het 
bericht, dat Hanneke bui-
ten gevaar was. Zij had op 
het kantje gelegen. Een jon-
getje dat tegelijk met haar, 
ook met difterie, naar het 
ziekenhuis was gebracht, 
was gestorven. Met een 
speciale ‘permit’ mocht 
Mam haar toen af en toe 
bezoeken met de bus. 
Daarvoor ontving zij dan op 
de politiepost 18 cent voor 
een dubbele rit. In maart 
werd Hanneke volkomen 
genezen uit het ziekenhuis 
ontslagen. Sindsdien heeft 

geen van ons meer een ernstige ziekte gehad, 
Wij waren onze vrijheid kwijt en ons leven was heel anders dan 
vroeger. Maar wij wenden eraan. Wij wachtten op de bevrijding.


